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KOKKUVO TLIK ARUANNE 
KONSULTATSIOON ALGATUSE „EUROOPA 
ANDMEPO HISE MAJANDUSE RAJAMINE“ 
TEEMAL 
  

Sissejuhatus 

Euroopa andmepõhise majanduse teemaline konsultatsiooniprotsess, mis kujutab endast laiaulatuslikku 
sidusrühmade dialoogi, algatati Euroopa andmepõhise majanduse rajamise teemalise teatise (COM(2017)9) 
ja sellele lisatud komisjoni talituste töödokumendi (SWD(2017)2) vastuvõtmisega. Algatuse eesmärk on 
soodustada digitaalsete andmete parimat võimalikku kasutamist majanduse ja ühiskonna hüvanguks. Selles 
käsitletakse tõkkeid, mis takistavad sellise Euroopa ühtse turu arengut, kus toimub andmete vaba liikumine, 
ning õiguslikke küsimusi, mis on seotud andmetele juurdepääsu, andmete edastamise ja ülekantavusega 
ning vastutusega eelkõige isikustamata masintekkeliste digitaalsete andmete eest. 

Peamine konsultatsioonivahend oli veebipõhine avalik küsitlus, mis kestis 10. jaanuarist kuni 26. aprillini 
2017. Küsitlus hõlmas teatise eri osasid1. 

Lisa sisaldab üksikasjalikumat kvalitatiivset analüüsi tulemuste2 ja esitatud seisukohtade kohta. Selle 
konsultatsiooni kokkuvõttev aruanne on juba avaldatud ja selles on kirjeldatud peamisi suundumusi. 

Samuti peeti mitu horisontaalset ja sektoripõhist seminari, mis olid kas suunatud kindlale sidusrühmade 
grupile või käsitlesid üht konkreetset küsimust. 

Käesolevas kokkuvõtlikus aruandes esitatakse kokkuvõte sidusrühmade dialoogist. 

 

Veebipõhine avalik konsultatsioon 

Sidusrühmad, kelle poole pöörduti, olid igas suuruses ja kõikide sektorite ettevõtjad, sealhulgas ühendatud 
seadmete tootjad ja kasutajad, veebiplatvormide käitajad ja kasutajad, andmevahendajad ning 
andmepõhiseid tooteid ja teenuseid pakkuvad ettevõtjad. Osalema kutsuti ka avaliku sektori asutusi, 
vabaühendusi, teadlasi/teadusorganisatsioone ja tarbijaid. Veebiküsitlusele laekus kokku 380 vastust, 
sealhulgas 332 vastust ettevõtjatelt/organisatsioonidelt, kuus füüsilisest isikust ettevõtjatelt ja 42 kodanikelt. 
Enamik vastuseid saadi erasektori organisatsioonidelt. 

Lisaks esitati 18 eraldiseisvat arvamust (mida ei täiendatud küsimustikule vastates) (veebis kättesaadav). 
Nende autoriteks on riikide ametiasutused, äriühingud, riiklikud või Euroopa ettevõtjate ühendused, 
kindlustusseltsid ja juristide esindajad ELis ja USAs. Enamikus neist arvamustest käsitletakse konsultatsiooni 
eri osasid, keskendudes suurel määral andmetele juurdepääsule ja andmete edastamisele. 

Samuti korraldas Euroopa Poliitilise Strateegia Keskus avaliku arutelu Euroopa andmepõhise majanduse üle. 
 

                                                           
1
 Samal ajal toimus avalik konsultatsioon tootevastutust käsitleva direktiivi (85/374/EMÜ) kohaldamise üldise 

hindamise teemal. 
2
 https://ec.europa.eu/eusurvey/publication/European-Data-Economy-Consultation  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-building-european-data-economy
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/staff-working-document-free-flow-data-and-emerging-issues-european-data-economy
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/summary-report-public-consultation-building-european-data-economy
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/126895
https://ec.europa.eu/epsc/events/hearing-building-european-data-economy_en
https://ec.europa.eu/eusurvey/publication/European-Data-Economy-Consultation
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Seminarid 

Euroopa Komisjon on korraldanud mitu seminari, millel käsitleti andmepõhise majanduse konkreetseid 
probleeme. Mõned neist on olnud sektoriülesed, samal ajal kui teised on olnud suunatud teatavale 
sidusrühmade kategooriale või kindlale sektorile (lisateave). Seminaride järeldusi on arvesse võetud 
käesolevas aruandes, pannes need veebipõhise konsultatsiooni tulemuste konteksti. 
Konsultatsiooniprotsessi seisukohast olulised seminarid ja üritused on järgmised: 
 
Sektoriülesed seminarid 

 Pilveteenuste osutajate vahetamist käsitlev seminar, 18. mai 2017, lisateave 

 Liikmesriikide esindajatega peetud seminar andmepõhises majanduses esilekerkivate küsimuste 
kohta, 31. mai 2017, lisateave 

 Juurdepääs andmetele ja andmete jagamine: tegelik mõju VKEde ja idufirmade ärimudelitele, 
29. mai 2017, lisateave 

 Juurdepääs andmetele ja andmete edastamine, keskendudes rakendusliidestele ja tööstusandmete 
platvormidele, 8. juuni 2017, lisateave 

 Andmepõhise majanduse seminar, digitaalne assamblee, 15.–16. juuni 2017, lisateave 

 Avalik-õiguslike asutuste juurdepääs äriühingute valduses olevatele avalikku huvi pakkuvatele 
andmetele, 26. juuni 2017, lisateave 

 Vastutus autonoomsete süsteemide ja kõrgetasemeliste robotite ning asjade interneti süsteemide 
valdkonnas, 13. juuli 2017, lisateave 

 
Sektoripõhised seminarid 

 Euroopa põllumajanduse tootlikkuse ja säästlikkuse innovatsioonipartnerluse seminar andmete 
jagamise teemal, 4.–5. aprill 2017, lisateave 

 Andmetega seotud küsimused masinatööstuse (6. aprill 2017), meditsiiniseadmete (25. aprill 2017), 
äriteenuste (4. mai 2017), autotööstuse (GEAR 2030) (10. mai 2017), toiduainete ja jookide 
tarneahela (1. juuni 2017) sektoris, lisateave 

 Seminar, mis käsitles ümberkujundavat mõju, mis on andmetele juurdepääsul ja andmete 
taaskasutamisel arukatele tööstusharudele, 6. juuni 2017, lisateave 

 
 

Järgmised sammud 

2017. aasta mais vastu võetud teatises digitaalse ühtse turu strateegia rakendamise vahekokkuvõtte kohta 
teatati, et komisjon: 
 

 koostab mõjuhinnangu alusel 2017. aasta sügiseks õigusakti ettepaneku ELi andmete vaba liikumise 
koostööraamistiku kohta, milles võetakse arvesse andmete vaba liikumise põhimõtet ELis, 
isikustamata andmete liikuvust, sealhulgas näiteks selliste äriteenuste nagu pilveteenuste 
vahetamise korral, ning teatavate andmete kättesaadavuse põhimõtet, kui neid andmeid 
kasutatakse õigusliku kontrolli eesmärgil ja isegi siis, kui need andmed on talletatud teises 
liikmesriigis; 

 valmistab 2018. aasta kevadel kehtivatele õigusaktidele ja mõjuhinnangule toetudes ette avaliku 
sektori ja avaliku sektori rahastatud andmete kättesaadavuse ja taaskasutamise algatuse ning uurib 
üldist huvi pakkuvate eravalduses olevate andmete küsimust; 

 analüüsib põhjalikumalt, kas määrata kindlaks põhimõtted, kes on vastutav kahju eest, mille on 
tekitanud andmemahukad tooted;  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/stakeholder-dialogue-building-european-data-economy
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2017-31/smart_20160032_switching_cloud_providers_workshop_report_1_0_2A5750C7-07F3-12CC-B9CE7321F99A10F5_46189.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2017-30/report_-_member_states_workshop_final_2C9697FE-A599-1097-2E5E358CC6DC990A_46122.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/webinar-data-access-and-data-sharing-real-impact-smes-and-start-ups-business-models
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/61760
https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2017-28/data_economy_ws_report_1A1E8516-DE2A-B8C4-54C4F7CA98621166_45938.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/workshop-access-public-bodies-privately-held-data-public-interest
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/workshop-liability-area-autonomous-systems-and-advanced-robots-and-internet-things-systems
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/event/eip-agri-workshop-data-sharing
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9197
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/workshop-transformative-effect-access-and-re-use-data-smart-industries
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 hindab, kas on vaja võtta meetmeid seoses esilekerkivate andmeprobleemidega, mida tõsteti esile 
2017. aasta jaanuaris avaldatud andmeid käsitlevas teatises, näiteks andmetele juurdepääsu 
õigused. 

 
Andmepõhist majandust käsitlev konsultatsiooniprotsess on kinnitanud kõikide komisjoni eeldatavate 
meetmete asjakohasust ja olulisust. 
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Konsultatsiooniprotsessi tulemused 

 Andmete asukoha kindlaksmääramine talletamise ja/või töötlemise 
eesmärgil (andmete vaba liikumine) 

Konsultatsiooniprotsess on osutunud kasulikuks seoses komisjoni tööga andmete asukoha 
kindlaksmääramise ja andmete vaba liikumise valdkonnas. Kui vaadata vastanute arvu ja mitmekesisust ning 
nende vastuste kvaliteeti, vastavad tulemused hästi kasutatavuse kriteeriumidele. Kuna 380 vastanust 88 % 
on seotud ettevõtjate või organisatsioonidega, kes on nõustunud oma identiteedi avalikustamisega, siis on 
olnud võimalik koostada konkreetsete sektorite majandusanalüüsid. Koos liikmesriikidega peetud 
struktureeritud dialoogi tulemustega võimaldab see saada tasakaalustatud ülevaate. 
 
Tänu konsultatsiooni tulemustele saab mitmeid andmete asukoha kindlaksmääramise meetmete aspekte 
kvantifitseerida. Enamik vastanuid on teadlikud andmete asukoha kindlaksmääramise eripiirangute 
olemasolust; enamik märkis, et nende organisatsioonid on kohustatud selliseid piiranguid järgima. 
 
Sidusrühmade seas valitseb suur üksmeel andmete asukoha kindlaksmääramise nõuete mõjude suhtes; väga 
vähesed ei tähelda sellist mõju. Suurem osa vastanutest pidas mõju kõikides võimalikes küsitluses märgitud 
mõjukategooriates suureks. Järgmisena nimetati keskmist mõju. Vähesed pidasid mõju väikseks. Kui mõjusid 
üksikasjalikumalt uurida, siis leitakse, et andmete asukoha kindlaksmääramine avaldab eelkõige mõju 
kuludele, uue toote või teenuse väljalaskmisele ning uutele turgudele sisenemisele. Ilmnenud kulud on 
peamiselt halduskulud või kulud, mis tulenevad ressursside dubleerimisest eri ELi liikmesriikides. Suur 
enamik vastanuid viitab nende kulude korduvale laadile ning mõned märgivad, et neil on eriti kahjulik mõju 
idufirmadele ja VKEdele. See puudutab eelkõige ressursside dubleerimist. Idufirmad ja VKEd ei suuda 
dubleerimisest tulenevate lisakulutuste tõttu võistelda turgu valitsevate ettevõtjatega. 
 
Üle poole vastanutest leiab, et andmete asukoha kindlaksmääramise piirangud tuleks kõrvaldada. Enamik 
VKEsid on sellega nõus, ent väga väike osa neist toetab vastupidist seisukohta. Kui vastanutel paluti asukoha 
kindlaksmääramise piiranguid põhjendada, siis nimetasid nad avalikku julgeolekut, õiguskaitset, 
konfidentsiaalsete andmetega seotud kartuseid ja vajadust kontrollida oma alltöövõtjaid (nt alltöövõtjad, kes 
pakuvad andmete talletamise/töötlemise teenuseid). 
 
Sidusrühmad osutasid mitmesugustele kasuteguritele, mis tuleneksid andmete asukoha 
kindlaksmääramisega seoses kehtivate piirangute kaotamisest. Esiteks ja kooskõlas eeltooduga viitasid nad 
kulude vähenemisele ning eelkõige soodsamatele tingimustele Euroopas tegutsevate VKEde ja idufirmade 
jaoks. Samuti väidavad nad, et suurem konkurents vähendaks praegust turumoonutust (näiteks suur 
serverihindade erinevus eri ELi riikides). Teine andmete vaba liikumise eelis oleks andmete suurem 
turvalisus, sest teatava pilveteenuse pakkujad saaksid teha kiireid turvavärskendusi, mis oleksid kasutajatele 
kasulikud olenemata nende asukohast. Lisaks leiavad vastanud, et andmete lokaliseerimise kaotamisega 
annaks EL tugeva signaali rahvusvahelisele üldsusele, edendades andmete vaba liikumist kogu maailmas. 
 
Konsultatsiooni käigus saadi ülevaade ka andmetega seotud piiriülese tegevuse hetkeseisust. Veidi üle poole 
vastanutest juba talletab ja/või töötleb andmeid mitmes kohas üle ELi. Sektoripõhine analüüs näitab, et 
andmete piiriülene töötlemine ja talletamine on oluliselt ulatuslikum finantsteenuste puhul ja 
tagasihoidlikum avalikus sektoris, samal ajal kui IT-ettevõtete ja tootjate näitajad on keskmisele 
kogunäitajale sarnased. Küsimusele, miks vastanud töötlevad ja talletavad andmeid mitmes ELi riigis, on 
levinuim vastus „üldised tegevusega seotud põhjused“. Mõned kliendid, peamiselt selliste IT teenuste nagu 
pilvandmetöötluse kasutajad, nõuavad, et nende andmeid talletataks ja töödeldaks kohapeal. Selle 
peamised põhjused on ebakindlus andmete välisriigis talletamise õiguspärasuse suhtes, andmete asukoha 
kindlaksmääramise piirangute tajumine või kehtivate ELi õigusnormide mittetundmine. 
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Mis puutub kõige asjakohasemasse meetmetesse, mida võiks võtta andmete asukoha kindlaksmääramise 
piirangute kaotamiseks, siis toetati enim õigusakti, millele järgnesid ELis andmete talletamise/töötlemise 
suunised ja piirangute läbipaistvamaks muutmine. Ülejäänud võimalused olid märkimisväärselt 
ebapopulaarsemad. Mitu vastanut leidis, et lisaks õigusaktile tuleks kasutusele võtta andmete asukoha 
kindlaksmääramisega seoses kehtivate piirangute läbipaistvuskord. 
 
Lisaks veebipõhisele konsultatsioonile viis komisjon läbi kolm struktureeritud dialoogi ELi riikidega, et 
arutada kehtivaid andmete asukoha kindlaksmääramise nõudeid ja nende põhjuseid, samuti küsimusi, mida 
võib olla vaja käsitleda enne andmete vaba liikumise põhimõtte rakendamist (näiteks andmete turvalisus ja 
andmete kättesaadavus regulatiivsel eesmärgil). Peeti ka kahepoolseid kohtumisi eri ELi riikidega. 
Struktureeritud dialoogide käigus leiti, et valitseb üldine üksmeel seoses vajadusega andmete vaba liikumise 
järele ELis, kui Euroopa soovitakse muuta andmepõhiseks majanduseks. Esimene dialoog keskendus sellele, 
et teha kindlaks, millised on peamised eelised ja probleemid seoses andmete liikuvusega ELis. 

 

Peamised kindlakstehtud eelised ja võimalused olid: 
 majanduskasv; 
 suurem konkurents ja innovatsioon ELis; 
 parem avaliku sektori teenuste nii-öelda piiriülene kasutamine; 
 õigusselguse edendamine ja suurendamine ELis. 

 

Peamised probleemid ja ohud olid:  
 vastastikuse usalduse puudumine; 
 õiguskindlusetus seoses kohaldatavate õigusnormidega. 

 
Need tulemused on väga hästi vastavuses veebiülese avaliku konsultatsiooni järeldustega, milles tõstatati 
lisaks õiguskindlusetuse ja usalduse puudumise küsimused. 

Teine struktureeritud dialoog pakkus võimaluse arutada andmete vaba liikumise puhul kehtivaid ELi 
õigusraamistikke ja veelgi täiustada andmete asukoha kindlaksmääramise meetmeid, mis on selles 
kontekstis siiani kindlaks tehtud. Üldiselt pidasid osalejad kõikides kehtivates õigusaktides orienteerumist 
väga keeruliseks. Mõned osalejad märkisid, et andmete asukoha kindlaksmääramise piirangute puhul, mis on 
nende riigis kindlaks tehtud, puudus õigusselgus ja et nende eesmärk ei olnud selgelt sõnastatud, mis 
muudab proportsionaalsuse kontrollimise keeruliseks. Lisaks sellele väideti, et õiguskindlusetus on peamine 
tegur, mis muudab andmete asukoha kindlaksmääramise piirangud problemaatiliseks. 
 
Avalikule konsultatsioonile vastuseks esitati 112 seisukohta. Peaaegu kõigis andmete asukoha 
kindlaksmääramist käsitlenud seisukohtades kutsuti komisjoni üles tegema ettepanek määruse kohta, milles 
sätestatakse andmete vaba liikumine ja millega kaotatakse seega õiguskindlusetus. 
 

Juurdepääs andmetele ja andmete taaskasutamine  

Kui võrrelda konsulteerimise tulemusi varasemate tõenditega,3 siis tundub, et äriühingud jagavad andmeid 
rohkem. Enam kui pooled vastanutest viitavad teatavale sõltuvusele teiste isikute toodetud andmetest. 
Kolmveerand vastanutest jagavad teataval määral oma andmeid. Enamik edastab andmeid üksnes oma 
kontserni siseselt või alltöövõtjatele. Ligikaudu kolmandik jagab andmeid laiemalt, kas suhteliselt avatud 
taaskasutamise tingimuste alusel või litsentsitasu eest. 

                                                           
3
 Vt komisjoni talituste töödokument SWD(2017)2, mis on lisatud teatisele „Euroopa andmepõhise majanduse 

rajamine“, COM(2017)9, lk 14. 
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Küsimusele andmete jagamise takistuste kohta vastas veidi üle poole vastanutest, et neil ei ole raskusi 
teistelt ettevõtjatelt andmete saamisel. Samas kinnitavad ligikaudu pooled andmeid kasutavatest 
äriühingutest, et neil on esinenud probleeme teiste isikute talletatud andmetele juurdepääsul. Ligikaudu 
kolmandik vastanutest leiab, et ei konkurentsiõiguses ega ka ebamõistlikult kahjustavaid lepingutingimusi 
või ebaausaid kaubandustavasid käsitlevates õigusaktides ei ole selliste probleemidega täielikult tegeletud. 
Kartused seoses õiglase juurdepääsuga andmeressurssidele tunduvad olevat eriti suured mootorsõidukite 
müügijärgsel turul. Samas leiavad suurettevõtjad, et konkurentsiõiguses käsitletakse turgu valitseva seisundi 
kuritarvitamise probleeme piisavalt. 

Andmete valdajad on seisukohal, et nende investeeringud andmete kogumisse (suutlikkusse) on hästi 
kaitstud, eelkõige andmebaaside direktiivi ja ärisaladuse kaitse direktiivi kaudu, ega nõua täiendavat 
reguleerimist. 

Kui küsida nende seisukohta andmepõhise majanduse tulevase arengu kohta, siis nõustuvad peaaegu kõik 
sidusrühmad komisjoni eesmärgiga teha rohkem andmeid taaskasutamiseks kättesaadavaks. 

Samas kutsub enamik sidusrühmi üles konservatiivsusele seoses mis tahes meetmetega, mida komisjon võib 
võtta, et teha rohkem andmeid taaskasutamiseks kättesaadavaks. 

Nad väidavad, et andmete väärtusahelad ja andmetel põhinevad ärimudelid on väga erinevad, mis muudab 
kõigile sobivate lahenduste väljatöötamise keeruliseks. Seda seisukohta jagasid ka paljud liikmesriigid, kes 
olid asjaomasel seminaril esindatud. Peaaegu kõik äriühingud või äriorganisatsioonid leiavad, et valitsema 
peab lepinguvabadus. See oleks väga oluline selleks, et kohandada erilahendusi konkreetse äriolukorra 
vajadustega. Lepingud tugineksid usaldusele, mis on andmete jagamisel möödapääsmatu. Üks usalduse 
loomise aspekt on läbipaistvus selles suhtes, kuidas andmeid talletatakse ja töödeldakse ning mis eesmärgil 
neid kasutatakse. Samuti peavad andmete valdajad olema kindlad, et nende äripartner järgib andmekaitse 
õigusnorme ja vastab asjakohastele küberjulgeoleku standarditele. Lisaks peavad ettevõtjad tagama, et 
investeeringud andmete kogumise suutlikkusse (eelkõige anduriga varustatud ja asjade internetiga 
ühendatud masinad, vahendid või seadmed) tasuvad end ära, ning kaitsma tundlikku äriteavet. 

Mitu sidusrühma märkisid koosolekutel ja seminaridel, et ettevõtetevahelisel andmete jagamisel ei ole 
oluline mitte see, millisel äriüksusel on andmete suhtes teatav omandiõigus, vaid see, kuidas on juurdepääs 
korraldatud. Euroopa Poliitilise Strateegia Keskuse esitatud dokument ja akadeemilistelt ringkondadelt 
saadud teave toetasid kindlalt seda seisukohta. Mõlemas väideti, et tuleb teha poliitiline valik, kas töötada 
andmete suhtes omandiõiguste loomise kallal või tegutseda selle nimel, et suurendada veelgi andmetele 
juurdepääsu. 

Seega suhtutakse skeptiliselt anduriga varustatud masinatelt, vahenditelt või seadmetelt saadud andmete 
litsentsimise õigusesse, kui see antakse üksnes algseadmete valmistajale või anduriga varustatud masina, 
vahendi või seadme kasutajale. Sidusrühmade arvates on ebatõenäoline, et selle eesmärgina 
toodudandmetega kaubeldavuse hõlbustamine oleks võimalik andmete õigusliku seisundi tugevdamise 
kaudu. Selle asemel tugevdaks selline võimalik teguviis tegeliku valdaja kontrolli andmetele juurdepääsu üle, 
tekitaks praktilisel kohaldamisel õiguskindlusetuse ja põhjustaks seega täiendavaid õiguskulusid. Teisest 
küljest suhtuti suhteliselt soosivalt mõttesse anda andmete kasutamise litsentsimise õigus nii algseadmete 
valmistajale kui ka anduriga varustatud masina, vahendi või seadme kasutajale. Seda lahendust toetavad 
eelkõige VKEde esindajad. 

Üldiselt suhtusid vastanud suhteliselt soosivalt andmete valdajate kohustusse litsentsida teatavad andmed 
õiglastel, mõistlikel ja mittediskrimineerivatel tingimustel. Teisalt väljendas kolmandik vastanutest (eriti 
andmete valdajatest äriühingud) suurt muret selle lahenduse üle. 

Nii-öelda tehniline võimalus ehk rakendusliideste kasutamise edendamine pälvis enim toetust. 
Märkimisväärne arv vastanuid teatas samas, et rakendusliidesed on üksnes andmejagamisvahend ja neid 
kasutatakse juhul, kui andmete valdajatest äriühingud on juba otsustanud andmeid jagada. 
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Ligikaudu pooled vastanud (üle 50 % või napilt alla selle) toetasid teisi väljapakutud võimalusi, mis olid 
veebipõhises küsimustikus loetletud (suunised ELi õigusnormide kohta, lepingute standardnormid koos 
soovituslike lepingute tüüptingimustega). VKEdele pühendatud seminaril toetati teataval määral ka 
mittesiduvaid meetmeid, nagu lepingute näidistingimused, et vähendada väiksemate osalejate 
tehingkulusid. Andmetele juurdepääsu ja andmete jagamist käsitlevaid Euroopa Komisjoni suuniseid toetati 
märkimisväärselt 2017. aasta digitaalsel assambleel toimunud andmepõhise majanduse seminaril. Mitmed 
vastanud suhtuvad nendesse lahendustesse skeptiliselt, sest mõnede jaoks pole need piisavalt tõhusad ning 
teiste arvates on need liiga ulatuslikud. Eelkõige on vaikimisi kasutatavad, ent mittekohustuslikud 
lepingunormid ettevõtetevahelistes olukordades koos ebaõigluse kontrolli mehhanismiga pälvinud võrdselt 
nii toetust kui ka vastuseisu. 

Kui vaadata sektoripõhiseid olukordi, siis toetasid nii digitaalsel assambleel kui ka VKEde seminaril osalenud 
katsetamiskeskkondade loomise mõtet. 

Turul sekkumise üleskutsed olid kõige tungivamad seoses sõidukisisestele andmetele ja põllumajanduses 
kasutatavates nutiseadmetes loodud andmetele juurdepääsuga. 

- Sõidukisisestele andmetele juurdepääsu puhul on sidusrühmade seisukohad üsna selged. 
Algseadmete valmistajad esitavad mitu põhjust, miks peavad kolmandad isikud andmetele juurde pääsema 
pigem välisest serverist kui otse sõidukist. Neist peamised on seotud auto ohutuse ja turvalisusega. 
Müügijärgsete turgude (sealhulgas mootorsõidukite müügijärgse turu) sidusrühmad on sügavalt mures 
praeguste ärimudelite jätkuva elujõulisuse pärast ning seoses võimalustega töötada välja täiesti uued 
ärimudelid. VKEdele ja arukatele tööstusharudele pühendatud seminaridel toetas see sektor jõuliselt 
regulatiivset sekkumist. 

- Põllumajandussektoris oli Euroopa põllumajanduse tootlikkuse ja säästlikkuse 
innovatsioonipartnerluse korraldatud seminaril osalenutest 77 % seisukohal, et andmete tootjal 
(põllumajandusettevõtja, toiduaineettevõtja jne) peaks olema õigus määrata kindlaks, kellel on toodetud 
andmetele juurdepääs. 

Teenindus- ja remondisektoris tegutsevad ettevõtjad kardavad segadust, mis tuleneb asjade internetti 
ühendatavate tööstus- ja majapidamisseadmete turuleviimisest. Nende arvates võivad algseadmete 
valmistajad sattuda kiusatusse kohandada teeninduslepinguid, sest neil on tänu sellistelt seadmetelt saadud 
tagasisidele rohkem teadmisi klientide vajaduste kohta. 

Samuti suhtuti soosivalt ettepanekusse võimaldada avaliku sektori asutustele avaliku poliitika eesmärgil 
juurdepääs andmetele, mida valdavad äriühingud, eriti seoses taaskasutamisega selgelt määratletud 
eesmärkidel (rahvatervise riskide ennetus, statistikaametite juurdepääs või riigi rahastatud teadusuuringud). 
Samas kolmandik vastanutest oli täielikult selle vastu. Mitu äriühingut väitis, et sellise andmetele 
juurdepääsu eest tuleks maksta õiglast hüvitist, võttes arvesse investeeringuid andmete kogumisse või 
kohandamisse, mis on vajalikud enne, kui avaliku sektori asutused saavad andmeid kasutada (nt andmete 
konvertimine sobilikesse vormingutesse, isikuandmete anonüümseks muutmine või konfidentsiaalne 
äriteave). 

 

Vastutus 

Selles punktis püüti saada teavet lepinguvälise ja lepingulise vastutusega kaasnevate probleemide kohta 
seoses asjade interneti toodete ja teenuste, autonoomsete süsteemide ja kõrgetasemelise robootikaga. 
Ehkki kasutati mitut kaasamise vahendit (uuringud, seminarid, veebipõhine avalik konsultatsioon), peetakse 
vajalikuks edasisi konsultatsioone. 

Üldiselt ei tekita kehtiva vastutuse korra muutmine suurt vaimustust, ent mõned sidusrühmad, peamiselt 
tarbijate poolel, peavad läbivaatamist kasulikuks ja vajalikuks. 
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Valdav enamik konsultatsioonis osalenud tootjaid ei olnud mingitest erilistest probleemidest teadlikud ega 
olnud kogenud raskusi seoses vastutusega, mis puudutab asjade interneti tooteid ja teenuseid, 
autonoomseid süsteeme ja kõrgetasemelist robootikat. Väga vähestel oli tekkinud probleeme asjade 
interneti toodete ja teenuste, autonoomsete süsteemide ja kõrgetasemelise robootika liigitamisega 
toodeteks või teenusteks või muid märkimisväärseid raskusi selles valdkonnas. 

Väga vähesed osalenud tarbijad olid kandnud kahju. Peamised teemad, mida mainiti 
tarbijaorganisatsioonide ja õigusbüroode saadetud seisukohtades, on tarbija raskused juhul, kui ta soovib 
tõendada, et toode on puudusega, põhjusliku seose loomine puuduse ja kahju vahel ning asjaolu, et teda 
sunnitakse kohaldama kitsast kahju määratlust. Nendes seisukohtades rõhutatakse ka probleemi, mis tekib 
juhul, kui soovitakse tõendada, et tarkvara ei taga sellist turvalisust, mida tarbijatel on õigus eeldada. 

Mis puutub kantud kahju liikidesse, mis ei ole kehtiva tootevastutuse direktiiviga kaetud, siis nimetasid väga 
vähesed vastanud möödalastud võimalustega seotud kahjusid või puhtalt majanduslikke kahjusid. Vastuste 
piiratud arvust tingituna puudusid selged tõendid tüüpilise kahjusumma kohta. 

Kokkuvõttes tundub asjade interneti toodete ja teenuste, autonoomsete süsteemide ja kõrgetasemelise 
robootikaga seonduv kahju väga harva esinevat. Selle põhjuseks võib olla asjaolu, et asjade interneti tooted 
ja teenused on tarbijate jaoks uued ning neid ei ole veel väga palju turule viidud. 

Arvestades vastanute väheseid kogemusi tegelike kahjujuhtumitega, mis on seotud asjade interneti toodete 
ja teenuste, autonoomsete süsteemide ja kõrgetasemelise robootikaga, puudub selge ülevaade selle kohta, 
kes peaks vastutama, kui sellised tooted ja teenused osutuvad puudulikuks. Võrdne arv vastanuid toetab nii 
kõikide toote tootmisel osalenud isikute ühist vastutust, iga komponendi tootja eraldi vastutust või 
lõpptootja / süsteemi integreerija vastutust. 

Mõned tarbijaühingud märkisid, et kuna lõppklientidel võib olla väga keeruline teha kindlaks nutiseadme 
komponenti, mis ei toimi, peaks neil olema õigus saata hüvitisenõuded lõpptootjatele. Mõned vastanud 
kutsusid üles koostama uued riskijuhtimiskavad, et suurendada kogukasu ühiskonnale ja vähendada 
kogukulusid. 

Eelistatud vastutusekorda käsitlevad arvamused lahknevad. Mõned vastanud kinnitasid, et asjade interneti 
toodete ja teenuste, autonoomsete süsteemide ja kõrgetasemelise robootikaga seotud vastutust saaks 
piisavalt reguleerida lepingute kaudu, ning sama paljud olid vastupidisel seisukohal. Mitmed leidsid, et 
lepingulised lahendused käsitlevad seda küsimust vähemalt osaliselt. Vastutust käsitlevast 50 seisukohast 
32 seisukohas märgiti, et kehtiv vastutuse raamistik on uute tehnoloogiate, nagu asjade interneti ja 
autonoomsete süsteemide, tekitatud probleemide käsitlemiseks piisav. Kaheksas seisukohas kutsuti üles 
kehtivat raamistikku läbi vaatama ning ülejäänutes käsitleti vastutust ja ei peetud läbivaatamist vajalikuks. 

Pakuti välja veel mitu teistel seminaridel ja teiste uuringute käigus tehtud järeldust. 

 Selliste tehnoloogiate puhul nagu asjade internet, autonoomsed süsteemid ja kõrgetasemelised 
robotid, on teenuste ja toodete vahelist piiri tõmmata keerulisem ning võib-olla vähem otstarbekas. 
See muudab õigusaktide tõlgendamise ja kohaldamise keeruliseks, eriti kuna on olemas 
tootevastutust, ent mitte teenustega seotud vastutust käsitlevad ELi õigusaktid. Näiteks on ebaselge, 
millisel määral saab tarkvara ja digitaalseid andmeid (kui neid vaadeldakse materiaalsest 
andmekandjast eraldi) käsitleda kogu ELis tootena või kuidas hinnata keerulisi pakkumisi, mis 
hõlmavad nii toote- kui ka tarkvarakomponente, mis võivad olla pärit eri tootjatelt. 

 Üks küsimus on seotud ka toodete puuduste ja ohutuse mõistetega, mis on tavapäraselt seotud 
kasutaja ootustega ohutuse suhtes. Mida rohkem tehakse ohutuse tagamiseks, seda vähem 
toimivusega seotud või funktsionaalseid probleeme võib toote kasutusajal tekkida. Kuidas tuleks 
seda hinnata autonoomsete süsteemide ja kõrgetasemeliste robotite korral, kui toode (või tootega 
seotud teenus) hakkab toimima ettearvamatult või koguni ohtlikult? Tänapäeval hõlmab ohutuse 
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küsimus ka toodete ja teenuste kasutajate muutuvat rolli – kasutajad aitavad süsteeme hooldada ja 
arendada, näiteks tarkvara värskendamise või toodete ja rakenduste nii-öelda õpetamise kaudu. 
Raadioseadmete direktiivis käsitletakse küsimusi, mis on seotud innovatsioonist tulenevate 
väljakutsetega, mis kaasnevad toodete või süsteemide omavahelise ühenduvuse ja 
koostalitlusvõimega. 

 Keeruliste liittehnoloogiate puhul, milles tooted ja teenused on ühendatud, võib olla raske määrata 
kahju korral vastutust (st tõendada puuduse olemasolu ning seost kahju ja puuduse vahel). 
Robootika ja asjade interneti puhul võib see keerukus tarbijakaitset nõrgendada. 

 Samuti tuleb tunnistada, et kehtivad ka muud õigusaktid, mis mõjutavad vastutuse küsimusi 
asjaomases ökosüsteemis, näiteks mehitamata õhusõidukeid käsitlevad õigusaktid või isejuhtivate 
sõidukite liikluseeskirjad. See võib kaasa tuua vastutuse killustatuse ELi riikides. 

 

Sektoripõhise sidusrühmade kaasamise tulemused autotööstuse, äriteenuste, toiduainete ja jookide 
tarneahela, masinatööstuse ja meditsiiniseadmete sektoris näitasid, et suurem enamik sidusrühmi (40 
osalenud ühingust 39 ning üheksast ettevõtjast kuus) leidis, et praegune vastutuse raamistik on piisav, et 
reguleerida arenevaid tehnoloogiaid, nagu asjade interneti tooted ja teenused, autonoomsed süsteemid ja 
kõrgetasemeline robootika. 

Ehkki vastutusega seotud küsimuste tähtsust tunnistatakse, on edusammud eri ELi riikides väga ebaühtlased. 
Peamine sõnum oli see, et igasugust Euroopa tasandil algatust tuleks enne kehtivas õigusraamistikus mis 
tahes muudatuste kavandamist täpsemalt arutada ja hoolikalt kaaluda. Olukorra edasine analüüs peaks 
olema prioriteetne, nagu ka juba uusi tõkkeid (näiteks õiguskindlusetus) kohanud innovaatiliste ettevõtete 
toetamine kas õiguslike suuniste või õiguslike selgituste kaudu. Peale selle on mõned ELi riigid õhutanud 
Euroopa Komisjoni mõtlema laiemalt kui sektoripõhine poliitika, nagu tehti ühendatud autode puhul, ning 
käsitlema vastutust valdkondadevahelise küsimusena. 

 

Isikustamata andmete ülekantavus, koostalitlusvõime, standardid 

Andmete ülekantavus 
 
Ligikaudu veerand veebipõhisel avalikul konsultatsioonil osalenud vastanutest kinnitas, et nad ei ole rahul 
tingimustega, mille alusel nad saavad andmeid üle kanda. Ligikaudu kolmandik vastanutest väidab, et neil on 
tekkinud raskusi andmete ülekandmisel. Aga kui vaadata VKEdelt saadud vastuseid, on pilt teistsugune. 
Enamik VKEdest vastanuid, kes kavatsesid pilveteenuse osutajat vahetada, väitis, et neil on sellega raskusi. 
Enamik osutas isikustamata andmete ülekandmise võimalusele kui olulisele tegurile. Kokkuvõttes on kõikide 
kategooriate vastanud nõus, et tuleb astuda samme isikustamata andmete ülekantavuse lihtsustamiseks. 
Nad ennustavad, et tulevikus tekib sellega probleeme. 
 
Mis puutub võimalusse, et komisjon kehtestab põhimõttest tulenevad õigused andmete ülekantavuseks 
seoses pilveteenuse osutaja vahetamisega, on mitmed vastanud, sealhulgas sellistest tööstussektoritest 
nagu transport, energeetika ja kommunaalteenused, sellega päri. Finantssektori ja akadeemiliste 
ringkondade vastanud pooldasid seda ettevaatlikult. Teatavad riigid, sealhulgas Prantsusmaa ja Eesti, on üles 
näidanud huvi kehtestada ülekantavusega seotud seaduslikud õigused. 
 
Pilvandmetöötluse kogukonna sidusrühmad avaldasid samuti oma arvamust seminaril, mis käsitles 
pilveteenuste osutajate vahetamist. Peamised tehnilised probleemid, millele nad viitasid, olid rakenduste 
ülekantavuse standardimise puudumine, andmevormingute probleemid, keerukused andmete ja 
metaandmete tuvastamisel/eksportimisel ning hinnanguline aeg, mida on vaja andmete vastuvõtmiseks ja 
edastamiseks. Peamised õiguslikud tõkked, mida nimetati, olid andmekaitsega seotud kartused, 
väljumiskavade puudumine ja andmete säilitamise aeg. Majanduslikud probleemid valmistavad muret ka 
pilvekasutajatele, kes kannavad sageli kõik pilveteenuste osutaja vahetamisega seotud kulud. Osalejad olid 
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ELi seadusliku õiguse kehtestamise suhtes üldiselt positiivselt meelestatud. Lisaks märkisid nad võimalust 
töötada välja valdkondlikud käitumisjuhendid ning tegutseda rakendusliideste läbipaistvuse tagamise nimel. 
 
Seoses üldiste (st mitte pilvepõhiste) ülekantavuse õiguste kehtestamisega pakuvad mitmed osalejad välja, 
et kõigepealt tuleks jälgida, kuidas isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 20 kehtestatud õigust praktikas 
kohaldatakse. Mitmed vastanud viitavad raskustele isikustamata andmete isikuandmetest eraldamisel. Selle 
üldisema õiguse kohta kinnitavad mitmed vastanud suurettevõtetest ja suurtest organisatsioonidest, et 
andmete ülekantavuse rakendamist oleks parem reguleerida lepinguliste või tehniliste lahendustega ja 
tööstusharu standardite alase tööga, samuti idufirmade ja VKEde oskuste arendamisega. 
 
Mitmed vastanud keskendusid ettevõtja ja tarbija vahelistele andmete ülekantavuse tahkudele, ehkki 
Euroopa andmepõhise majanduse rajamist käsitlev teatis keskendub selgelt ettevõtetevahelistele 
aspektidele. Seda võib selgitada asjaoluga, et ülekantavuse küsimusi käsitlevas avalikus arutelus keskenduti 
valdavalt tarbijale/andmesubjektile. 
 
Peale selle võib suhtumine andmete ülekantavusse eri sektorites erineda. 2017. aasta aprilli 
põllumajandusseminaril osalejad kinnitasid, et andmete ülekantavus peaks olema iga platvormi oluline ja 
tasuta funktsioon, mis võimaldab koostajatel edastada oma andmed konkureerivatele või erinevatele 
platvormidele. 
 
 

Koostalitlusvõime ja standardid  
Koostalitlusvõime on paljude veebipõhisele avalikule konsultatsioonile vastanute jaoks väga pakiline küsimus 
ning koostalitlusvõime standardite vajaduse suhtes valitseb üksmeel. 
 
Enamik pilvekasutajatest vastanuid eelistab standarditele vastavaid lahendusi ning üldiselt ka avatud 
standardeid. Toodi mitmeid näiteid standardite kohta, mis on pilvandmetöötluse puhul olulised, sealhulgas 
standardid, mis käsitlevad juurdepääsu, andmevorminguid, pilvandmetöötluse turvalisust, andmekaitset ja 
rakendusliideseid. Peamised põhjused standarditele vastavate lahenduste soovimiseks on turvalisus ning 
andmete ja eraelu puutumatuse kaitse. 
 
Andmetele juurdepääsu ja andmete leitavust hõlbustavate tehniliste meetmete seas peeti kõige 
prioriteetsemaks ühiseid metaandmete kavasid. Rohkem vastanuid eelistaks kehtivate standardite 
täiustamist ja uute koostamist, ent paljud ootaksid ka soovitusi, et oma prioriteete rakendada. Mis puutub 
õigusaktidesse, siis valiks enamik vastanutest suunised, sellele järgnevad ELi määrus ja toetusmeetmed. 
 
Küsimustike avatud punktides esitatud märkuste ja seisukohti sisaldavate saadud dokumentide järgi 
otsustades leiavad mitmed, et tööstusharu peaks standardid välja töötama või et komisjon peaks enne 
edasiste meetmete võtmist (nii sektoriüleste kui ka sektoripõhiste) standarditega tutvuma. Paljud vastanud 
eelistavad andmepõhise majanduse küsimustele pigem tehnilisi kui õiguslikke või poliitilisi lahendusi. Seda 
kinnitavad sektorite sidusrühmade kaasamisel saadud tulemused. 
 

 
 


